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All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til 
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse. 

 

  

  

Referat       

 

Til:  

AMU-medlemmer: 

 

 

Representanter og 
observatører: 

 

Forfall 

 

Vararepresentanter: 

 
 
Campusrepresentanter 
Møter på campussaker 

John Kamsvåg, Arne Hestnes, Kjetil Rasmussen og Svanhild Margrethe Arentz 
Schønberg (arbeidsgiverrepresentanter)  
Tove Strømman Matera (fra 1330), Marte G Villmo, Morten Mørch, Vebjørn 
Slyngstadli og May Grete Sætran (arbeidstakerrepresentanter)  
 

Hilde Apneseth, Ann Kristin Sjaastad (HMS/BHT) 

 

Ida Munkeby, Ingunn Wasland Pettersen og Sturla Søbstad 

  

Lisbeth Aune, Vigdis Rønningen, og Terje Gustavson (arbeidstakerrepresentanter) 

 

Heidi Egseth (Campusverneombud) på sak 7/20 

 

Kopi til: kontakt@lmu.ntnu.no; leder@studenttinget.no; Mette Estenstad (SINTEF), nn (Sit) 

Om: Møte i Arbeidsmiljøutvalget  

Møtetid: 23.1. 2020.  kl 1200 -15.00 Møtested: Høyskoleringen 6B, PFI-bygget, rom1103 

Signatur:  ABH 

  
  

AMU-sak 1/20 Godkjenning av saksliste 
 

Vedtak 

Sakslisten godkjennes. 

  

AMU-sak 2/20 AMU 2020 – 2021  
Konstituering av AMU 
 
Vedtak 
AMU sammensetning for 2020 – 2021 vedtas.  
Arbeidsgiverrepresentant Ida Munkeby er AMUs leder for 2020. 

mailto:kontakt@lmu.ntnu.no
mailto:leder@studenttinget.no
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AMU-sak 3/20 Arbeidsmiljøundersøkelsen 2019 
Orientering v/Hilde Apneseth, se ppt 
Viktig; Karleggingen er ikke ferdig før oppfølgingsprosessene er gjennomført 
 
Kommentar – momenter fra diskusjon i AMU 

• Kultur for utvikling, ser ut som om hele NTNU skårer lavere enn Gjøvik 
og Ålesund?   

• Medvirkning – i hvilke kanaler? 

• Ønsker at det skilles på disse to gruppene: 
o fast vitenskapelig ansatt 
o midlertidig vitenskapelig ansatt 

• Spørsmål om arbeidstid er krevende – grunnlag for individuell tolkning? 

• Uklart hvem som er nærmeste leder? Nærmeste leder må presiseres 
lokalt.  

• Videre arbeid – oppfølging. Har NTNU tilstrekkelig kapasitet mht å gi 
bistand? Nødvendig med prioritering – behov vurderes ut fra resultat 
og erfaring 

•  Det skal gjøres en undersøkelse også på institutt x og y, men 
tidspunktet er ikke besluttet. Nå jobbes det med en skisse for 
gjenopprettingsprosessen  

 
Det vises til nettsiden; arbeidsmiljøundersøkelse for ledere 
 
Vedtak 
AMU tar orienteringen til etterretning 
 

AMU-sak 4/20 
 
 
 

Avvik 3. tertial 2019 
Orientering v/Arve Johansen 
 

• Ser positiv utvikling på enkelte miljø, ser sammenheng med ressurser 
som øremerkes til HMS 

• Utslipp av kjemikalier har medførte avløpsproblemer. Manglende 
kunnskap. Lab stengt 

• Bekymring ved Biologisk forskningsstasjon vedr grunnforholdene. 
Dersom ny aktivitet i området planlegges bør grunnforholdene 
vurderes 

• Sentralbygg 1 heis – tidligere avvik ikke lukket. Behov for å gjøre noe 
med heisen 

• Flere ulåste dører, fører til at uvedkommende tar seg inn på 
lab/verksted 

• Brannvern, 45 utløste alarmer pga diverse tekniske feil. For eksempel 

https://www.ntnu.no/hms/AMU/2020/0320.pdf
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Arbeidsmilj%C3%B8unders%C3%B8kelse+-+for+ledere
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arbeid utført av eksterne, utkobling av sensorer 

• Rømningsveier - i forbindelse med omfattende flytteprosesser som 
løpende foregår, blir ofte ting stående på områder der de hindrer 
rømningsveiene  

 

Kommentar – momenter fra diskusjon i AMU 

• Mulighet for å få oversikt over avvik per enhet? Det registreres store 
forskjeller på enhetene. Ledere som etterspør avvik og sørger for 
oppfølging har bedre innsikt i avvik på sin enhet, arbeider systematisk. 
Oppfølging ved enhetene og lederoppmerksomhet er viktigst. Det er 
ikke mulig å fremskaffe oversikt over avvik per by. Det vil i så fall kreve 
mye manuelt arbeid. Har vært et ønske etter fusjon. Det gis oversikt 
over avvik per enhet (fakultet/institutt/ avdeling++) 

• Enkelte enheter har få avvik, antakelig ikke representativt for det som 
faktisk skjer 

• Melding av avvik via App? Ikke installert ved NTNU. Rammeavtalen er 
gått ut og det er ikke hensiktsmessig å bestille en slik funksjon på 
nåværende tidspunkt 

 

Vedtak 

AMU tar avviksrapporteringen til etterretning  

 
AMU-sak 5/20 

 
HMS-årsrapport, 1. gangs behandling 
Fokus: Satsningsområder 2020/2022 
Orientering v/Arve Johansen.  
Noe videreføres fra tidligere satsningsområder (2019 – 2020) 
Det ønskes innspill fra AMU om det er andre tema som burde vært med. 

 
Kommentar – momenter fra diskusjon i AMU 

• Fint med forebygging av konflikter og opplæring av ledere. Mange 
mener det burde være obligatorisk, hvem kan i så fall beslutte det?  

• Bra med fokus på psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. 
Forebygging viktig. Erfaring tilsier at enhetene kommer for sent i gang 
og det kan føre til at det håndteres feil.  Trenger kompetanse og hjelp 
sentralt for å komme tidlig inn.  

• Innsida – bør kunne gi gode råd, hvor kan du søke hjelp 

• Utfordrende å få ansatte til å lese/bruke Innsida 

• Digitalisering; avvik – gjennomgang av avviksprosessen, digitale HMS-
kurs, digitalisering av manuelle arbeidsprosesser – hva er mulig?  

• Opplæring viktig. Gjennomgående kultur for opplæring, bør forankret i 
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ledelsen 
 
Vedtak 
AMU støtter de fremlagte forslagene til satsningsområder for perioden  
2020/2022. 
AMU ber om at momenter som fremkom i møte tas med i det videre arbeidet.  
 

AMU-sak 6/20 
 

Nye verneområder ved HF 

 
Vedtak 
AMU godkjenner nye verneområder for HF ved Institutt X og Institutt Y  
 

AMU-sak 7/20 
 

Campusutvikling 
Hvordan ønsker AMU og involveres – holdes orientert? 
Orientering v/Heidi Egseth (campusverneombud) 
Det vises til vedlagte presentasjon 

• To hele årsverk er satt av for å følge Campusutvikling fra 
arbeidstakersiden; campustillitsvalgt og campusverneombud 
 

Campusverneombudet tanker om aktuelle oppgaver – fokus (skal behandles i 
SESAM): 

• Bidra til å styrke AMUs behandling av byggesaker knyttet til 
campusprosjektet 

• Bidra med kunnskap, kompetanse og informasjon til AMU 

• Møte i AMUs byggarm  

• Møte i SESAM når saker knyttet til campusprosjektet behandles 
 

Kommentar – momenter fra diskusjon i AMU 

Hva ønsker AMU? 
Satsningsområder som AMU mener er særlig viktig?  
AMU må være mer fremoverlent – fokus på mer langsiktige forhold. 
Hva er typiske kritiske faktorer for ivaretakelse av et fullt forsvarlig 
arbeidsmiljø.  
Kryssende interesser arbeidsmiljø – miljøambisjon? 
AMUs fokus; medvirkning, arbeidsmiljømessige konsekvenser for ansatte, 
konsekvensreduserende tiltak 
Program for involvering – diskusjon med Statsbygg, NTNU en tydelig kunde. 
Statsbygg interessert i AMUs behandling. Kan være med å forme AMUs rolle i 
UH sektoren 
Viktig at de rette/relevante sakene kommer til AMU 
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Vedtak 
AMU tar orienteringen til etterretning. 
AMUs byggarm bes, i samarbeid med campustillitsvalgt og 
campusverneombud, utforme et notat med mulige utfordringsområder innen 
HMS-feltet i forbindelse campusutvikling. 
 

O-sak 1/20 Oppredningen, Gløshaugen, Trondheim – ombygging av areal i 1. etg. Til 
student- og innovasjonsareal – 1. del 

 

O-sak 2/20 Oppgradering kantine Realfagbygget, Gløshaugen, Trondheim – 1. del 

 

O-sak 3/20 Revidert møteplan 2020 

Eventuelt Byggesaker Ålesund - behandles i SAMU.  
Utfordrende å gjennomføre byggeprosjekter i Ålesund.  
Involvering av SAMU i byggesaker – erfaring?  
Når behandles byggesaker i SAMU Gjøvik/Ålesund og når i sentral AMU?  
AMU følger opp. 
 
 
AMU-møte/seminar 11. (fra kl 1700) – 12. februar, Stjørdal 
 
11.2. kl 1700 – 1900 
AMU-møte - foreløpig agenda 

• HMS-årsrapport 

• Revisjon HMS-politikk 

• Kvalitetsmål for bygg og utomhus 
Eventuelt 

 
12.2. kl 830 - 1400 
AMU-seminar - forslag til program: 
 

Gjenoppretting og forebyggende arbeidsmiljøarbeid 
 

 
 
 
 
 

 
 


